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SSSvvvaaatttýýý   tttýýýdddeeennn   aaa   VVVeeellliiikkkooonnnoooccceee   uuu   PPPaaannnnnnyyy   MMMaaarrriiieee   NNNaaannneeebbbeeevvvzzzaaatttééé   
KVĚTNÁ NEDĚLE 16. března 2008 

  7:30 hod.  - Příležitost ke svaté zpovědi 
  8:00 hod.  - Mše svatá s lidovým zpěvem a pašijemi 
  9:45 hod.  - Svěcení ratolestí v Čenstochovské kapli, průvod do kostela mše svatá  
   s pašijemi a duchovní hudbou: G. P. Palestrina: O, bone Jesu, K. Stecker: 
   O, salutaris Hostia, V. Říhovský: Adoramus Te, Christe, St. Mach:  
   Meditace pod křížem, Z.Hatina: Klaníme se Ti, Kriste 
15:00 hod  - Farní sál - promítání filmu o Indii  
17:30 hod.  - Pobožnost Křížové cesty po ní mše svatá s lidovým zpěvem 

Pondělí svatého týdne  - 18:00 hod. Večerní mše svatá 

Úterý svatého týdne  - 18:00 hod. Dětská mše svatá s lidovým zpěvem,  
od 16 hod. velikonoční svátost smíření 

Středa svatého týdne  - 17:30 hod. Křížová cesta, po ní mše svatá s lidovým zpěvem,  
od 16 hod. velikonoční svátost smíření 

ZELENÝ ČTVRTEK 20. března 2008 
Dopoledne bude kostel uzavřen, v 9.00 hod. kněžská mše svatá na Petrově 

  16:00 hod.  - Velikonoční svátost smíření 
  17:30 hod.  - Modlitba svatého růžence 
  18:00 hod.  - PAMÁTKA POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ – mše svatá, po ní odstrojování  

   oltářů a soukromá adorace „Getsemanské zahradě“ 
23:00 hod.  - Společná adorace zábrdovické farnosti v „Getsemanské zahradě“ 

    (do 24.00 hodin). 

VELKÝ PÁTEK 21. března 2008 - Den vykupitelské smrti Páně - přísný půst 
    9:00 hod.  - Soukromá adorace věřících v „Getsemanské zahradě“ 
  15:00 hod.  - Pobožnost Křížové cesty 
  18:00 hod.  - Velkopáteční obřady: bohoslužba slova, pašije, uctívání Svatého Kříže 
    svaté přijímání 

BÍLÁ SOBOTA 22.. března 2008 – VELIKONOČNÍ VIGILIE 
    9:00 hod. - Soukromé adorace věřících v „Getsemanské zahradě“ (do 17:00 hod.) 
  20:00 hod. - Obřady velikonoční vigilie: svěcení ohně, slavnost velikonoční svíce - 
    bohoslužba slova, Gloria, křestní bohoslužba s obnovou křestního slibu,  
    bohoslužba oběti 
    Duchovní hudba: schola mladých, P.J.Olejník: Responsoria č.1 - 7 
    Max Filke: Missa in G op. 80, W.A.Mozart: Aleluja, Ave verum 
    J.J.Pihert: Regina coeli op. 69, K.Nanke: Aleluja, kancionál č. 401  
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Duchovní správa chrámu Panny Marie Nanebevzaté v Brně – Zábrdovicích přeje všem 
farníkům a návštěvníkům milostiplné prožití svátků Zmrtvýchvstání Páně  

a vítá do svého farního společenství nově pokřtěné věřící 

CCCEEESSSTTTAAA   VVVZZZKKKŘŘŘÍÍÍŠŠŠEEENNNÍÍÍ   
 Vzkříšením do života vejít chceme    Ať se taky v srdcích naších 
 ve společenství svatých navěky    víra s láskou rozlije, 
 s Pánem, kterého milujeme,     že nad Pána ve světě není. 
 tak splníme záměr odvěký     vzkříšením žije naděje.  
 
 Až vyperem si svoje šaty     Po mostě za hrob tmavý, 
 v šarlatu Beránkovy krve dost,    kde Vítěz Ježíš čeká nás. 
 pak každý z nás, již svatý,     Ach, Trojjediný Bože, 
 vydá se na poslední most.     vejdem v Tebe, až naplní se čas. 

 K.K. 

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 23. března 2008 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
    8:00 hod.  - Mše svatá s lidovým zpěvem – žehnání pokrmů 
    9:45 hod.  - Slavná velikonoční mše svatá s duchovní hudbou:  

   P.F.Hrušat: Solemnis processio, Fr. Picka: Missa in F op. 17,   
   C.R.Cristinus: Haec Dies op. 67, W.A.Mozart: Aleluja,  
   J.Gruber: Terra trembit op. 85, kancionál č. 401, 407;  
   žehnání pokrmů 

  18:00 hod.  - Večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 24. března 2008  
Pořad bohoslužeb jako v neděli: 8:00, 9:45, 18:00 hod. 

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 30. března 2008 - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  
  Pořad bohoslužeb jako v neděli: 8:00, 9:45, 18:00 hod. 
  9:45 hod.  - Mše svatá s duch. hudbou: E.Tregler: Missa brevis D - dur op.9 

J.Nešvera: Zdrávas, Maria Es – dur, A.Strébl: O, salutáris Hostia 

Duchovní hudbu se sólisty, chrámovým sborem a orchestrem nastudoval a řídí  
Zdeněk Hatina. U varhan Mgr. Stanislav Kostka Vrbka 

RRRooozzzkkkvvvééétttaaajjjííícccííí   kkkeeeřřř   
a začátku postní doby, kdy z oltářů zmizela květinová výzdoba, trčelo z vázy před 
centrálním oltářem jen několik holých prutů. Ale s každou přibývající nedělí se na 
nich objevovaly různě barevné kvítky. Každý z nich symbolizuje dobrý skutek nebo 

sebezápor některého z dětských návštěvníků našeho kostela, drobnou oběť, kterou z lásky 
k našemu Spasiteli v postní době děti přinesly. A ta se v neděli promění v kvítek, který 
dětskýma rukama před oltářem vykvétá.  

Během šesti týdnů se počáteční křoví změnilo v rozkvétající keř, hrající zelenými, 
růžovými, žlutými i modrými květy. Tak vznikající kytice přináší radost nejen Spasiteli a 
dětem, ale i dospělým. 

Pohled na rozkvétající keř nám však klade i otázku: „Co nabídnu vzkříšenému 
Spasiteli já? Mám s čím přistoupit k tomu keři a umístit na něj svůj kvítek?“    VáM 
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DDDuuuccchhhooovvvnnnííí   zzzaaammmyyyšššllleeennnííí   oootttccceee   JJJiiiřřříííhhhooo   
ilí farníci! Co říci o Zmrtvýchvstání? Že jsme se na něj těšili, že jsme v jeho 
vzkříšení doufali, že jsme se na něj připravovali? Ne, tak to není. Už přece 
neexistuje žádný jiný Kristus, než ten, který zvítězil nad smrtí. Postní doba nás 

měla obrátit k němu a proměnit to, co v našich srdcích není v pořádku. Měli jsme zažít dotek 
lásky na vlastní kůži. 

 Celkem správně se říká, že štěstí přeje připraveným. Ještě víc přeje připraveným 
Bůh. A tak naše velikonoce mohou nést znak všednosti a tíže anebo znamenat skutečné 
vzkříšení našeho srdce. Co kdo zasel, to taky sklidí. Věřím, že všem, kteří jste prožili 
v postní době nějakou proměnu k lepšímu a nesli jste s Pánem i nějaké kříže, jsou teď 
velikonoce pravou radostí. A pokud někdo v postní době netrefil cíl, může začít. Kristus je 
vzkříšený včera i dnes i na věky. 

V modlitbě s Vámi 
o. Jiří 

H a l é ř  s v a t é h o  P e t r a  
vatý stolec vyhlašuje každoročně sbírku, jejíž výtěžek je určen na mimořádné výdaje 
a dary papeže těm, které stihla nějaká nepředvídaná tragická událost nebo katastrofa. 
Je nazvána „Haléř svatého Petra“. V zábrdovické farnosti se konala při nedělních 

bohoslužbách 10. února 2008. Přes ztíženou hospodářskou situaci ve společnosti bylo při ní 
vybráno 19.500 Kč, tedy o 3.500 více než v roce 2006. Pán Bůh jistě štědrost všem dárcům 
bohatě odmění. 

SSSppplllnnněěěnnnýýý   zzzááávvvaaazzzeeekkk   ---   eeevvvaaannngggeeellliiizzzaaaccceee   dddůůůmmm   oooddd   dddooommmuuu   ssskkkooonnnčččiiilllaaa   
ylo to někdy v polovině roku 2006, kdy zábrdovickou farní veřejnost informoval otec 
Jiří Rous o předsevzetí, které si dal při přijetí svátostného kněžství: navštívit 
všechny domácnosti ve farnosti, do níž bude jako duchovní správce ustanoven a 

sdělit jejím obyvatelům, že i je má Pán Bůh rád.  
Jedním z projevů skutečně žitého křesťanského života je celoživotně se podílet na 

rozšiřování Božího království na zemi, jak se v poslední době říká: evangelizaci. Ta může 
být individuální, jejíž úspěch eviduje pouze Bůh, nebo skupinově organizovaná, řízená 
například farností. 

Po důkladné přípravě si skupinový způsob zvolila také zábrdovická farnost. 
Rozhodnutí navštívit všechny domácnosti na území farnosti a oslovit její obyvatele bylo jistě 
odvážné. Díky Duchu svatému, který skupinu evangelizátorů vybavil potřebnou odvahou 
hlásat Slovo Boží touto formou, se akce podařila. 

V neděli 17. února oznámil otec Rous že akce po téměř přesně jednom roce končí. 
Skupina evangelizátorů za tu dobu zazvonila asi na 10 tisíc bytových zvonků. Při té 
příležitosti rozdala o zábrdovické farnosti Nanebevzetí Panny Marie kolem 7 tisíc 
informačních materiálů, ale také „svaté obrázky“ i několik biblí. Prošla tak ve svém volnu 
všechny ulice na území Brna, které patří pod naši farnost, do několika „nedobytných“ domů 
se třeba několikrát vrátila. Akce na veřejnosti byla ze zázemí podporována skupinkou 
věřících, kteří svými modlitbami prosili o odvahu a sílu pro ty, kteří „pracovali v terénu“. 

Ještě několikrát se skupina evangelizátorů sejde. Nejdříve „soukromě“ aby si u stolu 
pobesedovala o tom, co jim samým akce přinesla. 

M 
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O tom, že zábrdovická akce měla ohlas i mimo farnost svědčí, že skupina vedená 
otcem Rousem byla pozvána, aby v rámci Diecézního setkání mládeže - které z podnětu 
otce biskupa Vojtěcha je svoláváno vždy na sobotu před Květnou nedělí - vyprávěla 15. 
března 2008 o svých praktických zkušenostech jedné ze zájmových skupin. Setkání s ní je 
plánováno na 10.00 hodin  

Fórum mládeže pozvalo naše evangelizátory na sobotu 12. dubna 2008. Tam by 
měla menší skupinka vedená otcem Rousem formou „panelové diskuse“ pohovořit o 
přípravě, metodice a zkušenostech, získaných v zábrdovické farnosti.  

Zábrdovičtí evangelizátoři se rozhodli, že nejzajímavější setkání s obyvateli farnosti 
zaznamenají písemně a uspořádají do brožůrky, která tak poskytne rozmanitý obraz o celé 
záslužné akci. 

O skončení organizované evangelizace bude informován ještě před velikonočními 
svátky diecézní otec biskup Vojtěch Cikrle, který v prosinci 2006 zábrdovické skupině 
požehnal.  

VáM 

PPPŘŘŘÁÁÁNNNÍÍÍ   JJJUUUBBBIIILLLAAANNNTTTOOOVVVIII   
slavou narozenin někoho, koho máme rádi, obvykle vyjadřujeme radost z toho, že 
oslavenec je na světě, že můžeme sdílet jeho přítomnost a čas, že je nám s ním 
dobře. Je to také poděkování našemu Stvořiteli. 

Myslím, že toto vše můžeme beze zbytku vztáhnout na otce Jiřího. Dne 14. 4. 2008 
se totiž dožívá 40 let náš pan farář, Mgr. Ing. Jiří Rous. Protože by si asi nepřál, abychom 
příliš mluvili o něm, podívejme se, co můžeme dosvědčit o posledních letech 
v Zábrdovicích: 

Praskliny v kostelních zdech se zacelují, křivolaká podlaha se vyrovnává, chladný 
kámen už tolik nestudí. Vratké pilíře jsou podepřeny, vodám ve stěnách bylo přikázáno: 
„Vraťte se pod zem!“ 

Sochy tesané a lité už nejsou pro svoji špínu ohavností před Hospodinem, ale skvějí 
se zářivou bělí a zrcadlí Boží slávu; nové jasné světlo naplňuje chrám. 

Žízniví se scházejí u jezírek duchovních společenství, zesláblí se posilují na 
duchovních cvičeních. 

Jazyky mladých lektorů se rozvazují, oči dětí se doširoka otvírají a jsou upřené na 
pana faráře při jeho pohádkách. Znavená noha radostně poskočí po nových farních 
schodech. Nemocní jsou navštěvováni, mrtvé duše se probouzejí a zpovídají se po mnoha 
letech. 

Dvojice učedníků - bez měšce a bez mošny, jen s letáčkem - jsou vyslány do každého 
domu přinášet pokoj a zvěstovat Boží království. 

Toto a ještě mnoho dalších dobrých věcí jsme viděli. 
Milý pane faráři, my farníci vám děkujeme za vše, co jste pro nás udělal, i za to čeho 

jsme mohli být svědky. Modlíme se za vás a vyprošujeme vám Boží požehnání, hojnost 
duchovních darů, radost, sílu, zdraví a vnitřní pokoj. 

Nebeský Otče, prosíme, vyslyš nás, vždyť tím obdarováváš i nás. 
Amen. 

 

O 
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JJJuuummmpppiiinnnggg   bbbeeezzz   bbbuuunnngggeeeeee   
vět kolem je plný zajímavých věcí. Některé bych rád 
získal, některé si aspoň vyzkoušel. Ale váhám. Jsou 
to různé hlouposti, občas i takové, že mě před nimi 

varuje svědomí. 
Snad se to ani nedá nazvat pokušení. Bývají to jen 

takové nápady, krátké záblesky, které jsou hned odehnány 
jako něco hloupého a nevhodného. Ale přicházejí, protože 
lidé kolem je uskutečňují a dokonce je považují za 
normální. Příklady táhnou a příležitosti se samy přicházejí 
nabídnout. I když je zaplaším nebo ignoruji, zanechávají 
po sobě slabou pachuť tvořenou směsí výčitky, zklamání a 
závisti. 

Je to jako když vstoupíte do zakouřené restaurace - 
což jsou skoro všechny. I když si v ní nic nedáte a jako 
nekuřáci si ani nezapálíte, ulpí na vás pach kouře a bude 
vás provázet až domů ať chcete nebo ne. 

Tak je to i po zapuzení příležitostného hloupého 
nápadu. Sotva znatelný hlásek mi nezapomene oznámit: 
„No ano. Tuhle věc jsi odmítnul. Rozhodl ses, že ji nikdy v životě neokusíš... Není ti to líto? 
Nepřipadne ti tvůj život ochuzený a nenaplněný, když pořád něco odmítáš? Všichni kolem si 
dopřávají. Je to přece úplně normální.“ 

Právě taková neurčitá a protivná pachuť se mi dnes večer připomněla, když jsem si 
četl úryvek z knihy přísloví (Př 23,17): 

Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny 
dny. 

Je vzrušující dělat neobvyklé věci. Třeba takový skok z výšky „na gumě“, anglicky 
bungee jumping. Znáte to. Pružné gumové lano (bungee rope) je uvázáno k nohám 
skokana a zabrání nárazu o zem. Člověk se při skoku (jump) do hloubky několika desítek 
metrů jen zhoupne jak hračka visící na dlouhé pružince. Adrenalinový sport, pro někoho 
dobrá zábava. 

A co takový skok z výšky bez gumového lana? Jump bez bungee? Skočit dolů a pak 
plesk - rozplácnout se o zem... I to je vzrušující. Dokonce rychlost letu je na konci větší. Dali 
byste si? Byl by to bezpochyby silný zážitek. 

Že to nebudete zkoušet? Není to ta pravá zábava? Nestojí za tu krátkou chvíli silného 
zážitku přijít o život? No jak myslíte. Tak zkusím poněkud pozměnit okolnosti nabídky. 

Jdete po vysokém mostě nebo stojíte na hraně vysoké skály. Kolem vás je plno lidí a 
mnoho z nich si stoupá na okraj a skáče dolů - bez padáku, neuvázaní. Nevidíte kam a jak 
dopadají. Ostatní jim fandí a dělají to po nich. Vládne dobrá nálada a já vás vybízím: 
Přidejte se i vy a skočte! 

Opět odmítáte? Zdá se vám velký nepoměr mezi tím co získáte a tím, co můžete 
ztratit? Tak dobře, souhlasím s vámi. Život je větší hodnota. 

Právě toto poslední konstatování mi s velkou naléhavostí došlo při uvažování nad 
knihou Přísloví. 

Bůh pro každého z nás - i pro mne - připravil bezpečnou životní cestu, na níž je naším 
průvodcem. Je to on, kdo také čeká na jejím konci s nádhernou odměnou věčného života 
pro ty, kteří touží, vytrvají a přijdou až k němu. Některé části cesty se zdají nudné a 

S 
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zdlouhavé. Jiné úseky jsou velmi namáhavé a dokonce i bolestné. Cesta vede jako most i 
přes naprosto neschůdná místa a propasti. Jmenuje se Ježíš Kristus. Co říkáte, je to dobrý 
nápad odskočit si z ní stranou a trochu si užít života a vzrušení? 

Až se mi zase ozve ten hlásek, který vyčítá, že si nic ze života neužiju (mimochodem 
docela drze lže!) a nabídne mi vzrušující skok úplné nevázanosti, už vím, co mu odpovím: 

„Nejsem blázen, abych tolik riskoval. Nechej si svůj jumping! Chytře jsi zamlčel, že 
mu chybí bungee. Nedám se napálit. Mně jde o hodně, totiž úplně o všechno. A o co jde 
tobě, pokušiteli?“             pong 

NNNěěěkkkttteeerrrééé   vvvýýýzzznnnaaammmnnnééé   dddnnnyyy   VVVeeellliiikkkooonnnooočččnnníííhhhooo   ooobbbdddooobbbííí   
23. 3.  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Hod Boží velikonoční 
24. 3.  - Pondělí velikonoční 
28. 3.  - Roku 1592 se narodil v Nivnici Jan Ámos Komenský, zvaný Učitel národů 
30. 3.  - Neděle Božího Milosrdenství (2. neděle velikonoční) 
  - Před 65 roky byla stětím popravena ss. Křesťanské lásky Marie Restituta Kafková  
  2. 4.  - Uplynuly 3 roky od úmrtí Svatého otce Jana Pavla II.  
16. 4.  - Oslaví 81. narozeniny papež Benedikt XVI. – vl. jm. Joseph Racinger 
19. 4.  - 3. výročí od zvolení Josepha kardinála Racingera papežem – Benediktem XVI. 
22. 4.  - Emeritní zábrdovický farář o. Jiří Bílek se dožívá 86 roků 
  1. 5.  - Slavnost Nanebevstoupení Páně 
10. 5.  - Vigilie Svatodušní - Vyjde 4. číslo XVI. ročníku Života zábrdovické farnosti 
11. 5  - Slavnost Seslání Ducha svatého – Hod Boží Svatodušní  

P o děk o v á n í  Če s k é  t e l e v i z i  
a neděli 10. února 2008 zařadila redakce náboženského života ČT vedená 
šéfredaktorem P. J. Floriánem ve 2. programu pořad nazvaný Lurdy – Pramen 
naděje. Byl jím přímý přenos slavnostní mše svaté celebrované mons. J. Perrierem 

sídelním biskupem z Tarbes v jehož diecézi se toto poutní místo nachází. S biskupem 
koncelebrovalo několik církevních hodnostářů a přes desítku kněží. Bohoslužba, které se 
účastnilo několik desítek tisíc poutníku z celého světa, byla důstojným příspěvkem ke 150. 
výročí zjevení Panny Marie i připomínkou Dne nemocných, který na datum 11. února 
stanovil zesnulý papež Jan Pavel II. V homilii připomněl mons. Perrier zajímavou okolnost, 
že se nynější atmosféra zvlažnění ve víře velmi podobá tehdejší. Otec biskup z Tarbes 
tehdy doporučoval farářům ve své diecézi, aby dobrými kázáními v postní době se pokusili 
o oživení náboženského života. Ohlas na zjevení v Massabiellské jeskyni byl kázáním 
nejhlasitějším.  

Poděkování patří i oběma moderátorům Kateřině Rózsové a Oldřichu Seluckému, 
kteří citlivě bohoslužbu tlumočili. Televizní obraz z Lurd sledovaly miliony diváků v několika 
státech Evropy. Kromě Francouzů, Němců, Španělů, Italů i Češi.  

666555   rrroookkkůůů   oooddd   sssmmmrrrtttiii   MMMaaarrriiieee   RRReeessstttiiitttuuutttyyy   
en 30. března, kdy si připomeneme 65. výročí mučednické smrti františkánské 
řeholnice ss. Marie Restituty Kafkové, připadne letos na neděli Božího 
milosrdenství. Tato brněnská rodačka, pokřtena 13. května 1894 v našem 

zábrdovickém kostele, byla za druhé světové války řeholní zdravotní sestrou , 
instrumentářkou na chirurgickém oddělení nemocnice. Když 12. března 1938 obsadilo 
nacistické Německo Rakousko, těžko snášela nové poměry, které ji nutily odstranit 
z nemocnice kříže. Odmítnutí urazilo fanatického lékaře MUDr. Stumfohla, který sestru 
Restitutu začal nenávidět a snažil se jí z nemocnice odstranit. Příležitost se mu naskytla 9. 
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prosince 1941, kdy z odpadkového koše vytáhnul kopírovací papír, na němž byly otisky 
pamfletické básně proti režimu, údajně napsané nenáviděnou řeholnicí. To stačilo gestapu 
k jejímu zatčení, shodou okolností na Popeleční středu 18. února 1942. Vídeňský Lidový 
soud ji pak v říjnu odsoudil k trestu smrti. 

Přes osm žádostí o milost, nebo změnu trestu na 10 let žaláře, rozhodl v Berlíně 
Martin Borman , že za velezradu a ohrožení Říše, musí být tato františkánská řeholnice 
Sester křesťanské lásky pro výstrahu jiným exemplárně potrestána smrtí. 
 Ráno před popravou 30. března 1943 jí bylo podáno Tělo Páně. Pak požádala přítomného 
kněze o křížek na čelo a byla odvedena na popraviště, kde byla sťata. Kolem ruky měla 
ovinutý růženec. V dopise na rozloučenou napsala slova: „Brzy bude po všem, pak budu u 
svého Spasitele a své nebeské Matky. Všem jsem odpustila.“ 

V neděli 21. června 1998 sestru Marii Restitutu Kafkovou ve Vídni slavnostně 
prohlásil papež Jan Pavel II. za blahoslavenou mučednici a její svátek stanovil na 29. říjen. 

Rakouský básník Wilhelm Müller napsal text básně, který byl na její počest 
zhudebněn. Do češtiny ji přebásnil Antonín Reček. 
 
Restituto plná chvály   Vytrvale šla jsi k cíli   Restituto ke Tvé slávě 
Bůh nám za vzor Tebe dal,  Bůh Ti vzácné ctnosti dal,  znějí písně v našich rtech, 
bychom i my překonali,   čistou duši a dar víry,   ke Tvé poctě neskonalé 
protivenství, hněv i žal.   Pomoc z nebe Ti seslal   vznáší se náš chvalozpěv. 
Osviť ten náš život denní  V Bohu našlas zalíbení,   Pomoz chorým, posil slabé 
Stůj blízko nás v utrpení!  pro Něj žila ve vězení   veď nás cestou víry pravé. 
Restituto, pros za nás.   Až do dne umučení.   Restituto, pros za nás. 

Blahoslavená Marie Restituto, přimlouvej se za naši farnost. 

N a  K vě t n o u  n e dě l i  o d p o l e d n e  
v 15:00 hodin bude v zábrdovickém farním sále promítnut videodokument z cesty delegace 
Arcidiecézní charity Praha. Návštěva pracovníků, kteří mají na starosti „Adopci na dálku“ 
v oblasti západoindického města HONAVAR, bude pro naši farnost mimořádně zajímavá. 
Tam totiž žijí Leena Rebelko a Naveen Jettappa Naik, školáci, které na studiích udržují 
finanční prostředky, získávané naším zábrdovickým farním společenstvím. Promítání bude 
doplněno besedou s jednou účastnicí zájezdu. Přijděte se podívat na prostředí, v němž žijí 
námi adoptovaní mladí Indové.                   FCH 

OOOhhhlllééédddnnnuuutttííí   zzzaaa   fffaaarrrnnnííímmm   pppllleeessseeemmm   
ážení a milí hosté, vítáme Vás na třetím, již třetím, zábrdovickém plese naší 
farnosti… zaznělo 1. února tohoto roku z úst manželů Škrdlových, kteří se ujali 
moderování plesu. K tanci a poslechu přítomným hrál Salónní orchestr Brno tvořený 

hráči Brněnské filharmonie, Janáčkovy opery Brno a Městského divadla v Brně.  
Pod vedením Františka Školaře provedli umělci posluchače i tanečníky večerem 

známých muzikálových i klasických skladeb. Úvodní polonézy v nácviku manželů 
Grůzových se ujala opět naše mládež. Pod taktovkou manželů manželů Oujezdských víno 
teklo proudem a žaludky se plnily množstvím rozličných dobrot. Ke zpříjemnění večera 
přispěly také členky tanečního studia NO FEET martina Grulová a Adéla Pešková svým 
stepovým číslem RIGHT NOW. (Toto studio získalo za rok 2007 1. místo na MČR v Brně! 
Gratulujeme!) O bohatou tombolu se postarali nesčetní ochotní dárci, ale také paní 
Kuchařová a Julínková, které ji nádherně nachystaly, aby oku lahodila. 

V 
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Snad jste si ve zkratce udělali představu o báječném večeru krásné hudby, příjemné 
atmosféry, úžasných tanečních kreací, ale především radostném společenství všech 
přítomných.  

Za tento večer patří veliký dík naší farní radě a otci Jiřímu, kteří za celou akcí stojí. 
Zejména pak panu Kaňovi, který se ujal celé organizace, ale i Vám všem, kteří jste se 
jakýmkoliv způsobem postarali o uskutečnění a průběh plesu.  

Upřímné díky směřují našim sponzorům, tedy Vám všem farníkům, za Vaši materiální 
i duchovní podporu, která umožnila konání plesu ke spokojenosti všech přítomných. Vám 
všem přejeme dostatek ochoty, obětavosti, ale také síly přiložit ruku k dílu, aby naše farnost 
i nadále víc a více vzkvétala a směřovala ke společnému cíli. 

Neboť když „ten dělá to a ten zas tohle, tak všichni dohromady uděláme moc“. 
MaŠ 

MMMááámmmeee   aaadddoooppptttiiivvvnnníííhhhooo   sssyyynnnaaa   NNNaaavvveeeeeennnaaa   
 polovině února 2008 oznámila pracovnice 
Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha 
Zuzana Flajšmanová, že do adoptivní péče 

svěřuje naší zábrdovické farnosti indického chlapce 
Naveena Jettappa Naik. Pochází z vesničky Hadinbal, 
ležící v oblasti Honavaru, přibližně stotisícového 
přímořského města svazového státu Karnátaka na 
jihozápadním pobřeží Indie.  

Podle údajů z Prahy se Naveen narodil 19. dubna 
1992. Je velmi aktivní, do školy chodí pravidelně, zajímají 
ho přírodní vědy. Jeho prospěch je dobrý, rád hraje 
volejbal. Byl vybrán k adopci proto, že pochází z velmi 
chudé rodiny. Jeho otec Jettappa pracuje jako řidič, 
maminka jménem Shobha je v domácnosti a nemá žádné 
příjmy. Naveen má ještě dva mladší bratry. Dvanáctiletého 
Pavana a čtyřletého Darshana. Všichni tři chlapci chodí do 
školy. Naveen by se rád vyučil elektrikářem.  

Přestože rodičům na vzdělání synů velmi záleží, 
nedokáží pro nízký příjem zabezpečit rodinu a zároveň 
platit jejich vzdělání. Proto prosí o pomoc. 

Školné a vše, co s tím souvisí, na letošní rok ve výši 6.020 Kč už naše farní charita, díky vaší 
štědrosti, uhradila.  

Chlapce Naveena Jettappa Naik vybralo k adopci středisko Bala Pragathi Kendra Services 
(B.P.K.S.) v Honavaru, To zajišťuje vzdělávání a kontakt s téměř třemi tisící školáky pro adoptivní 
rodiče České republiky. Středisko B.P.K.S. založila v roce 1991 řádová sestra z misijní kongregace 
Sester královny apoštolů Marie Goretti, která se již bezmála dvacet roků věnuje pomoci chudým, 
především dětem. V současnosti je provinciálkou své kongregace. Za svou činnost a významnou 
roli v projektu Adopce na dálku, obdržela před časem při své návštěvě v ČR od ministra 
zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody cenu „Gratis Agit“za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. 
Dle materiálů ADCH Praha VáM 

ZZZ   jjjeeedddnnnááánnnííí   FFFaaarrrnnnííí   rrraaadddyyy   
V sobotu 1. března 2008 se sešla zábrdovická Farní rada, aby v čele s otcem Jiřím Rousem 
upřesnila termíny kolem Velikonoc a projednala některé aktuality. 

V 
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• Nejprve pohovořil otec Rous o zdárném ukončení evangelizace a plánované návštěvě u 
otce biskupa Vojtěcha. Poté potvrdil předvelikonoční zpovědní dny. Ty se uskuteční ve 
Svatém týdnu od úterý 18. března do čtvrtka 20. března v kostele vždy od 16.00 hodin.  

• Problém nástěnky informujících o bohoslužbách, která by byla vně kostela, naráží na 
zamítavé stanovisko památkové péče, která neschvaluje jakoukoliv skříňku venku na 
fasádě. Záležitost bude řešena snímatelnou alternativní nástěnkou na bočním vstupu. 

• Hlasováním bylo rozhodnuto uskutečnit farní ples v roce 2009. Finanční hotovost, která 
zbyla z letošního plesu, bude zálohou na ples příští, z části bude použita na krytí nákladů 
na dětský karneval v neděli 6. dubna ve 14:00 hodin.  

• Probíhá příprava dětí na první svaté přijímání, které bude o „velké“ mši svaté v neděli 15. 
června 2008 v 9.45 hodin. Bližší informace budou podány později.  

• Původně plánovaná pouť do Fatimy se neuskuteční. Pro velkou vzdálenost jsou náklady 
na cestu letadlem příliš veliké, stejně tak pro příliš velkou vzdálenost nepřichází v úvahu 
ani autobus. 

• Byla schválena tradiční jednodenní farní pouť do Provodova. Ta se uskuteční v sobotu 4. 
října 2008. Při té příležitosti navštívíme nedaleké lázně Luhačovice.  

• O státním svátku 8. května 2008 uvažuje společenství rodin o uspořádání tradičního 
výletu. Zatím nebyl určen cíl. Sledujte nástěnku.  

T ře t í  f a r n í  p l e s  
1. února, trochu netradičně v pátek, se konal náš naopak již tradiční v pořadí třetí 
zábrdovický farní ples. Místo konání bylo po dobrých zkušenostech z minulého roku opět 
v Domě rytířských ctností zvaném „DRC“. Pod zodpovědným vedením našeho 
zkušenostmi ostříleného organizátora Tomáše Kani šlapalo vše, jak má, a proto mohl být 
ples zahájen téměř podle časového harmonogramu mládežníky secvičenou polonézou. 

Po shlédnutí tohoto nízkorozpočtového mládežnického „Meisterstücku“ byli účastníci 
plesu vtaženi do víru celovečerního tance naprosto úžasnou, bezkonkurenční, znalcově 
uchu lahodící a všemi obdivovanou kapelou Salónní orchestr, která hrála opravdu nejen 
k tanci až téměř do půlnoci. Aby si mohli odpočinout nejen hudebníci, byl průběh plesu 
zpestřen výborným, fascinujícím, pohybově náročným, a přesto dokonalým stepařským 
vystoupením v podání Martiny Grulové a spol. Kolem půlnoci přišlo konečně na řadu 
znavenými tanečníky napjatě očekávané losování tomboly. 

Po té, co se ti šťastnější z účastníků – výherců potěšili ze svých cen, přišla na řadu 
sice už jen reprodukovaná, avšak pro nožky tancujících neméně náročná hudba, v jejíž 
přítomnosti vydrželi „plesající“ až do pozdních nočních hodin, kdy se začali postupně 
rozcházet do svých příbytků a domovů, aby ulevili svým znaveným tělům a nechali povznést 
svého ducha možná snad ještě výše než při poslechu úžasných orchestrálních árií. 

Nutno dodat, že nejen hudbou je člověk živ, a proto patří velké díky také všem, kteří 
se postarali na plese i o naše daleko více přízemnější potřeby, abychom mohli pojíst a také 
něco lahodného popít. 

Velké díky patří prostě všem, kteří se jakkoliv podíleli na tom, že jsme se i letos mohli 
opět setkat při této ne každodenní příležitosti a že jsme se mohli mít tak, jak jsme se měli… 
Tedy VÝBORNĚ!!! ☺            

    Dominik 
4. číslo XVI. ročníku Života zábrdovické farnosti vyjde o vigilii svátků Seslání Ducha svatého 

v sobotu 10. května 2008. 

ŽIVOT ZÁBRDOVICKÉ FARNOSTI vydává farnost u chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích,  
Lazaretní 1, 615 00 Brno, tel. 545 212 156. Redaktor p. V.Müller, Grafika: R.Smékal 

Nebo navštivte naše www stránky: http://www.zabrdovice.cz 
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